
 

 

Bijlage behorende bij het raadsbesluit BBV-2017-780 
 
De raad van de gemeente Breda; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde 
overwegingen;  
 
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;  
 
besluit vast te stellen, onderdeel van de: 
 
Verordening op de heffing en invordering van leges 2017 
 
Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten  

3.2.1.  
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verlenen van een vergunning tot het houden van: 

  

3.2.1.1 
een C- evenement als bedoeld in artikel 2:12, lid 6 van de ‘Algemene plaatselijke 
verordening Breda 2017’ voor maximaal één jaar 

€ 3.133,15 

3.2.1.1.1 
een C-evenement als bedoeld in artikel 2:12, lid 6 van de ‘Algemene plaatselijke 
verordening Breda 2017’ afgegeven voor de periode van maximaal twee jaar 

€ 3.500,35 

3.2.1.2 
een B-evenement als bedoeld in artikel 2:12, lid 5 van de ‘Algemene plaatselijke 
verordening Breda 2017’ voor maximaal één jaar 

€ 2.136,85 

3.2.1.2.1 
een B-evenement als bedoeld in artikel 2:12, lid 5 van de ‘Algemene plaatselijke 
verordening Breda 2017’ afgegeven voor de periode van maximaal twee jaar 

€ 2.272,20  

3.2.1.3 
een A-evenement als bedoeld in artikel 2:12, lid 4 van de ‘Algemene plaatselijke 
verordening Breda 2017’ voor maximaal één jaar 

€ 250,00 

3.2.1.3.1 
een A-evenement als bedoeld in artikel 2:12, lid 4 van de ‘Algemene plaatselijke 
verordening Breda 2017’ afgegeven voor de periode van maximaal twee jaar 

€ 500,00 

3.2.1.4 
een 0-evenement als bedoeld in artikel 2:12, lid 3 van de ‘Algemene plaatselijke 
verordening Breda 2017’ 

€ Nihil  

 
 
Inwerkingtreding 
1. Het besluit treedt in werking op 1 augustus 2017. 
2. De datum van ingang van de heffing is 1 augustus 2017.  
3. Het reeds bepaalde in Titel 3, hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten, artikel 3.2.1. tot 

en met 3.2.1.4 opgenomen in het Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Breda 2017, 
vastgesteld bij raadsbesluit van 22 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in het 
tweede lid genoemde datum. Dit met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare 
feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 
 
 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van:  
 
 
                                          , voorzitter. 
 
 , griffier. 
 


